15 år Cembrit garanti
Cembrit Plank
Detta är ett bevis på att Cembrit AB erbjuder en Cembrit-garanti på 15 år

Cembrit-garantin
är en speciell produktgaranti som omfattar Cembritprodukter levererade av Cembrit AB till distributör från den
1 januari 2017 och som beskrivs på följande sidor.
Cembrit-garantin
är ett skydd för ägaren till den egendom där Cembritprodukterna används. Om egendomen överlämnas till en
annan ägare, omfattas den nya ägaren av garantin.
Cembrit-garantin
påverkar inte ägarens legala rättigheter. Garantin säkerställer att Cembrit AB är ansvarigt för fel som fanns när
Produkterna levererades till distributören av Cembrit AB upp till 15 år efter leverans av Cembritprodukter till
distributören av Cembrit AB. Garantin gäller om Produkterna förvaras, installeras, används och underhålls i överensstämmelse med de riktlinjer och instruktioner som tagits fram av Cembrit AB - se www.cembrit.se
Cembrit-garantin
gör Cembrit AB ansvarigt för befintliga fel vid tidpunkten för Produkternas leverans till distributören av Cembrit
AB. Ifall ett ursprungligt fel upptäcks under garantiperioden åtar sig Cembrit AB att åtgärda felet i enlighet med
de garantivillkor som listas på följande sidor.
Cembrit-garantin
gäller utan utfärdandet av ett garanti-intyg. Garantin gäller automatiskt så fort Cembritprodukterna har levererats till distributören av Cembrit AB.

Cembrit AB
Västberga allé 5, 10 tr
Box 42013
12612 Stockholm
Sverige
01 – januari 2017

Telefon +46 08 506 608 00
info@cembrit.se
cembrit.se

15 år Cembrit garanti
Garantiföreskrifterna
1.

Garantigivare

1.1

Denna garanti är utfärdad av Cembrit AB, org.nr 556640-8935, Västberga Allé 5, 126 30 Hägersten.

2.

Produkter som omfattas av garantin

2.1

Denna garanti omfattar Cembrit Plank, Cembrit Panel och Cembrit FC Trim, levererade av Cembrit AB
till distributören av Cembrit AB efter 1 januari 2017 och som används på byggarbetsplatser i Sverige. 		
Produkterna kallas nedan “Produkterna”.

3.

Innehavare av garanti

3.1

Denna garanti kan göras gällande av ägaren till Produkterna oavsett om ägaren är en fysisk eller juridisk
person. Den person som har rätt att åberopa garantin kallas nedan “Ägaren”.

4.

Garantins tillämpningsområde:

4.1
4.2

Denna garanti utgör ett komplement till Ägarens legala rättigheter.
Om Ägaren, med hänsyn till den tidsfrist som anges under punkt 5, kan visa att Produkterna hade ur		
sprungliga fel enligt punkterna 4.3 och 4.4, åtar sig Cembrit AB, efter eget gottfinnande, att antingen
(a) ersätta Ägaren för upp till två gånger beloppet av det ordinarie återförsäljarpriset för den felaktiga
delen av Produkterna eller
(b) omleverera de aktuella Produkterna eller
(c) reparera felen hos Produkterna.
Garantin får inte utökas till att omfatta Produkter som är fria från fel vilka kan ha levererats tillsammans
med de felaktiga Produkterna.

4.3

Ett ursprungligt fel anses föreligga om felet fanns när Produkterna levererades av Cembrit AB till
distributören av Cembrit AB. Fel definieras i enlighet med köplagen (1990:931) eller konsument-		
köplagen (1990:932), och Ägaren avstår från alla rättigheter till eventuell garanti eller definition
av fel enligt annan lag än köplagen (1990:931) eller konsumentköplagen (1990:932). Undersökningen
måste ta hänsyn till hur lång tid Produkterna har använts och huruvida Produkternas funktion och utse		
ende kan ha påverkats av väderförhållanden. Förändringar i färg och slitage av färg kan förekomma och
sådana förändringar i färg och slitage av färg som uppstår efter mer än tre års användning av
Produkterna antas vara ett resultat av väderförhållanden och föranleder därmed ingen rätt till skade		
stånd från Cembrit AB. Saltutfällning/kalkavlagring och liknande fenomen hos cementbaserade
produkter är naturligt förekommande och antas inte utgöra ett fel hos Produkterna.

4.4

Cembrit AB är inte under några omständigheter ansvarigt för följdfel eller följdskador, inkluderandes fel
och skador som inträffar i samband med transport, förvaring, installation, montering eller användning, 		
såväl som följdfel eller följdskador på grund av icke-iakttagande av instruktioner från Cembrit AB.

4.5

Garantin täcker endast fel listade under punkterna 4.2 och 4.3. All annan förlust till följd av ursprungligt
fel, inklusive men inte begränsat till, avlägsnande av de felaktiga Produkterna, byte av Produkterna av
annan än Cembrit AB, produktbortfall, inkomst- och tidsförlust samt annan förlust täcks inte. Person- och
sakskada omfattas inte av denna garanti.
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5.

Krav, reklamation och preskription

5.1

Ägaren ska skriftligen informera Cembrit AB om sådana ursprungliga fel i Produkterna vilka har
upptäckts eller borde ha upptäckts inom en skälig tid och under inga omständigheter senare än sex 		
månader efter att Ägaren upptäckt eller fått kännedom om felet. Inga krav kan göras gällande 15 år efter
det att Produkterna har levererats av Cembrit AB till distributören.

5.2

Kravet framställs genom att kontakta Cembrit AB och ange produkttypen, antalet produkter, grunden
för kravet och, om möjligt, produktionsnumret. Kravet kan även framställas genom att använda en
servicerapport framtagen av Cembrit AB vilken kan erhållas hos Cembrit AB:s distributör av Produkten.
Därefter har Cembrit AB rätt att undersöka de aktuella Produkterna. Om Cembrit AB förbjuds från att
undersöka Produkterna, faller kravet och felet eller felaktigheten täcks inte av garantin enligt punkt 4.2.

5.3

Cembrit AB:s ansvar i enlighet med denna garanti omfattar ursprungliga fel som görs gällande av Ägaren
gentemot Cembrit AB inom 15 år efter leverans av aktuell Produkt till distributören av Cembrit AB.
Garantin gäller således inte 15 år efter sådan leverans.

6.

Tvist

6.1

Denna garanti ska vara underkastad svensk rätt. Tvist i anledning av denna garanti ska avgöras av allmän
domstol med Stockholms tingsrätt som första instans.
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